
Tere! 
 
Tänan vastuste eest.  
 
1. Küsimus: kellele kuuluvad infotunni videosalvestuse õigused? Kelle oma on see 
videosalvestus? 
Videosalvestuse tegi Rakvere Linnavalitsuse infotehnoloogiaspetsialist tööülesannete 
täitmisel ning salvestus ja autoriõigus kuulub Rakvere linnale. 
 
Väga tore! Võite salvestise audiona Rakvere Linnavalitsuse lehele siis üles panna, et 
kõik soovijad seda sealt kuulata saaksid?  
 
2. Küsimus: Millal tegid noored ettepaneku selline "infotund" korraldada? 
Ettepaneku korraldada teabe andmine COVID-19 haiguse ja vaktsineerimisega (sh 
kõrvaltoimed) seotud küsimuses tegi Rakvere linna õpilasesindus 04.11.2021. 
 
Ja info ekooli riputati alles 21.11.2021. Miks nii hilja? 
Kas see teade saadeti kõigile Rakvere linna 12+ lastevanematele eKooli 
klassijuhatajate poolt? 
 
5. Küsimus: Kui rakvere linna õpilasesindus tegi ettepaneku korraldada kõikides rakvere 
linna koolides COVID-19 vaktsineerimise teemaline infotund, siis otsuse võttis vastu 
kes? Kes andis loa? Kellel oli õigus selline luba anda? Nimeliselt palun. 
Tegemist on Rakvere Linnavalitsuse ja osalenud koolide juhtide otsusega. Ettepanekut 
arutasid linnapea Triin Varek, vastava valdkonna abilinnapea Laila Talunik ja 
linnavalitsuse hariduse peaspetsialist koos Rakvere linnas asuvate koolide 
direktoritega. Infotunni korraldamises osalesid ka Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere 
Ametikool. Kohtumine otsustati teha veebi vahendusel ning kaasata Terviseameti 
esindaja. Ettepanek kutsuda esinema perearst Karmen Joller tuli õpilasesinduselt. 
Koostöös koolijuhtide ja linna juhtkonnaga otsustati infotund teha koolipäeva raames 
klassijuhataja tunni ajal 15.11.2021. Infotunni korraldamisel arvestati ka Terviseameti 
08.11.2021 pöördumist kõikide omavalitsuste ( sh ka Haridus- ja Teadusministeeriumi) 
poole seoses nakkushaiguse COVID-19 epideemilise levikuga, milles rõhutatakse 
koolide võtmerolli noorte kriitilise mõtlemisoskuse ja terviseteadlikkuse toetamisel ning 
edendamisel. Meile on ka teada, et Haridus- ja Teadusministeerium korraldab 
01.12.2021 avaliku infotunni laste vaktsineerimise teemal ning küsimustele vastavad 
perearstid Marje Oona, Piret Rospu ja Triin Perkson ning lastearst Eda Tamm. 
Lisainfo https://www.facebook.com/137318852972928/posts/4688323634539071/ 
 
"Infotunni korraldamisel arvestati ka Terviseameti 08.11.2021 pöördumist kõikide 
omavalitsuste ( sh ka Haridus- ja Teadusministeeriumi) poole seoses nakkushaiguse 
COVID-19 epideemilise levikuga, milles rõhutatakse koolide võtmerolli noorte kriitilise 
mõtlemisoskuse ja terviseteadlikkuse toetamisel ning edendamisel." 
 
Laste küsimus: Millised on need kõrvaltoimed , Kui inimene on läbipõdenud ja ta saab 
ikkagi vaktsiini, siis millised on need kõrvaltoimed? 

https://www.facebook.com/137318852972928/posts/4688323634539071/


Tsiteerin Karmen Jollerit: " Vaktsiin on hästi looduslik toode tegelikult. Looduses on kõik 
looduslik ja puhas, aga me teeme seda süstina..." 
Palun teeme selle nüüd koos lastega selgeks, kus see siin lehel kirjas on. Eks?  
https://ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 
 
Laste küsimus : Miks soovitatakse lapsi vaktsineerida kui ei teata vaktsineerimisega 
seotud kõiki riske? Kuna vaktsiin on nii uus. Samuti ei ole veel teada millised tüsistused 
võivad kunagi tekkida? 
 
Karmen Joller : "Vaktsiini uuringud lõppesid eelmise aasta juulis....imestan seda juttu, et 
vaktsiin on nii uus..." 
https://ravimiamet.ee/mitu-sars-cov-2-vaktsiini-j%C3%B5udnud-kliinilistesse-
uuringutesse-ning-kuidas-neid-hinnatakse 
 
Tsiteerin: " Mõlema rakupõhise vaktsiini uuringu lõpuajaks on märgitud aasta 2023." 
 
Minu isiklik arvamus on, et võib olla vajaks see "infotund" väikest faktikontrolli, siit ka 
minu soov, et see salvestus kasvõi audiona avalikustataks! 
 
7. Küsimus: Miks ei jagata selle "infotunni" videot lapsevanematega, kui selleks 
avaldatakse soovi? Kui tegemist on teaduspõhise infoga ja seal näidati vaid süütuid 
faile, vastati laste küsimustele... 
 
Infotunnist tehti videosalvestus seetõttu, et Rakvere Põhikoolil ei olnud võimalik sel ajal 
osaleda ning video ongi tehtud ainult sel eesmärgil kasutamiseks. Videos on näha ka 
infotunnis osalenud lapsi ning meil ei ole lapsevanemate nõusolekut salvestisel olevate 
laste andmete töötlemiseks sh avaldamiseks kolmandatele isikutele. 
 
Kui suur probleem Teie  arvates on seda luba lapsevanematelt küsida? Hetkel jääb nii 
linnavalitsuse kui koolijuhtide suhtumine ja tegevus mulje, et püütakse selle "infotunni" 
salvestust asjatult varjata vassides . 
Infoks ! 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410 
  

4. peatükk ÕPILASED JA VANEMAD 

§ 55.Õpilase ja vanema teavitamine 

(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 
õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses 
õppes õppiva õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle 
õpilase kohta. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema 
kohta kooli valduses olevale teabele. Vanema juurdepääsu teabele selle kohta, kas 
õpilane on kooli õpilaste nimekirjas või mitte, võib keelata vaid mõjuva põhjuse 
esinemisel. 

https://ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
https://ravimiamet.ee/mitu-sars-cov-2-vaktsiini-j%C3%B5udnud-kliinilistesse-uuringutesse-ning-kuidas-neid-hinnatakse
https://ravimiamet.ee/mitu-sars-cov-2-vaktsiini-j%C3%B5udnud-kliinilistesse-uuringutesse-ning-kuidas-neid-hinnatakse
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410


(3) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest 
õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse 
õpilast õppeveerandi või kursuse algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate 
õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks (!). 

(4) Õpilasele ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanemale tehakse kooli 
kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast. 
 
8. Küsimus: Milline on sellise "infotunni" korraldajate arvates Karmen Jolleri pädevus 
rääkida tingimusliku müügiloa saanud, Covid-19 katsetusjärgus olevatest vaktsiinidest? 
Karmen Joller on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tegutsev 
tervishoiutöötaja (arst), kes on registreeritud Tervishoiuametis. Tervishoiuteenus on 
tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, 
diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära 
tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. 
 
Lisan siia omalt poolt, et...  
https://www.sm.ee/et/lobitegevus 

 
 
9. Küsimus: Kas "infotunnis" märgiti ära, et Covid- 19 vaktsiinide puhul on tegemist 
tingimusliku müügiloa saanud katsetusjärgus olevate vaktsiinidega? 
Infotunnis käsitleti seda teemat vastates sellekohasele küsimusele. 
Ise küsin, ise vastan. Ei, "infotunnis" seda ära ei märgitud. 
 
Ma ei mõista, ei saa aru mis häda on "Teil" seda salvestist nii kiivalt saladuses hoida? 
Seda enam, et tulemas on infotund lapsevanematele 1. detsembril. Läbipaistvusest 
olete midagi kuulnud? Räägime teadusest, aususest, kokkuhoidmisest ja 
käitume...kuidas? 
Kas asi on selles, et Karmen Joller rääkis lastele, et keha on teie oma ( ei vaidle vastu, 
ongi) ja teie võite sellega teha mis te tahate... 
Kui ikka väga tahate seda vaktsiini, siis perearsti juures te selle saate... 
Jah, kõik on õige. Sellesisuline info on õiguskantsleri lehel tõesti üleval. Aga! Iga 
lapsevanem saab käia oma lapse terviseandmeid vaatamas digiloos. Mäletate? Digiriik 
jne.  
Kas on vaja ilmtingimata lüüa kiil lapse ja lapsevanema vahele? Ühiskond on juba niigi 
kahte lehte laiali. Jätke sellised propagandatunnid ja lapsevanema autoriteedi 
õõnestamine! See ei ole kooli, ega linnavalitsuse ametnike ülesanne.  
 
Tagasisidet ootama jäädes, Timo Kalaus! 

https://www.sm.ee/et/lobitegevus

